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Pe scurt

A fost recent publicată Ordonanţa de Guvern nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul 
protecţiei concurenţei („OG 12/2014” sau „Ordonanţa”).

În detaliu

Principalele modificări 

aduse Legii 11/1991 privind

combaterea concurenţei 

neloiale („Legea 11/1991”)

faţă de vechea 

reglementare sunt:

 Practicile de concurenţă 

neloială sunt descrise mai 

larg, în cazul concurentei

neloiale prin denigrare,

criteriile de existenţă a 

faptei fiind:

(a) afirmaţii care nu 

corespund realităţii,  

(b) de natură să lezeze 

interesele

competitorilor.

Anterior se impunea să 

existe "afirmaţii 

mincinoase care să fie 

de natură să dăuneze 

bunul mers al

întreprinderii".

 Procedura de soluţionare 

rămâne similară: Consiliul 

Concurenţei primeşte 

sesizările şi le soluţionează 

în termen de 30 zile dacă le 

respinge, şi în termen de 60 

de zile de la data la care

sesizarea este completă, 

dacă le analizează pe fond. 

Cu toate acestea, ca

noutate, sesizările vor fi 

soluţionate în plen / comisii 

ale Consiliului Concurenţei 

şi pot fi respinse chiar şi în 

cazul în care prezintă o 

lezare minoră a sectorului 

de industrie aferent.

 Consiliul Concurenţei 

poate:

(a) să dispună măsura 

interimară a încetării 

practicii de concurenţă 

neloială,  

(b) să interzică 

practica,

(c) să aplice sancţiuni 

contravenţionale. 

 Soluţionarea sesizărilor se 

face prin decizie, care va

constitui titlu executoriu şi 

care se publică pe site-ul 

Consiliului Concurenţei. La 

luarea deciziilor se va avea

în vedere:

(a) gravitatea faptei,

(b) efectele pe piaţă, şi  

(c) sancţiunile primite 

în ultimii doi ani.

 Sancţiunile sunt mai 
mari decât cele din
vechea reglementare.
Pentru persoane
juridice, amenda este
acum de la 5.000 lei
până la 50.000 lei
(anterior era de la
1.000 până la 10.000 
lei).

 Se pedepseşte şi 
furnizarea de
informaţii inexacte, 
incomplete sau care
induc în eroare, cu
amenda între 1.000
lei şi 10.000 lei,
pentru persoanele
juridice.
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 Se constituie un
consiliu
interministerial
pentru combaterea
concurenţei 
neloiale, fără să se 
detalieze
responsabilităţile 
acestuia. (Consiliul
este compus din
Ministerul
Finanţelor Publice, 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului,
Autoritatea
Naţională de 
Protecţie a 
Consumatorului,
Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi 
Mărci şi Oficiul 
Român pentru
Drepturile de
Autor).

Principalele modificări 

aduse Legii concurenţei 

nr. 21 din 10 aprilie 1996

(„Legea 21/1996”) sunt:

 Plenul Consiliului

Concurenţei se 

întruneşte valabil în 

prezenţa majorităţii 

membrilor săi (iar nu a 

minimum cinci membri

conform vechii

reglementări) şi adoptă 

hotărâri cu votul 

majorităţii membrilor 

prezenţi. 

 Consiliul Concurenţei are 

acum posibilitatea legală 

de a prioritiza cazurile în

funcţie de potenţialul 

efect asupra concurenţei 

efective, de interesul

general al

consumatorilor sau de

importanţa strategică a 

sectorului economic

vizat.

 În cazul în care, după 

declanşarea din oficiu a 

unei investigaţii, nu se 

descoperă dovezi 

suficiente pentru a

conduce la sancţionare, 

Consiliul Concurenţei va 

închide investigaţia prin 

ordin al Preşedintelui, şi 

nu prin decizie a Plenului

Consiliului Concurenţei 

cum era necesar anterior.

 Părţilor în cauză li se va 

permite accesul la dosar

şi obţinerea de copii şi / 

sau extrase în format

electronic. Se elimină 

astfel copierea pe format

de hârtie, împreună cu 

costurile aferente acestei

metode.

 Documentele, datele şi 

informaţiile de la dosar 

care sunt confidenţiale 

nu sunt accesibile pentru

consultare şi / sau 

obţinere de copii şi / sau 

extrase decât prin ordin

al Preşedintelui. Ca 

urmare a dispoziţiilor OG 

12/2014, acest ordin

poate fi atacat numai

odată cu decizia prin care 

se finalizează 

investigaţia, şi nu separat 

în termen de 15 zile de la

comunicare, ca până la 

acest moment.

Ca urmare a acestor diverse
modificări, pentru o mai 
bună înţelegere şi claritate a 
textelor legale, dar şi pentru 
o interpretare unitară a 
acestora, s-a hotărât 
republicarea şi 
renumerotarea articolelor
cuprinse atât în Legea
11/1991, cât şi în Legea 
21/1996.

OG 12/2014 intră în vigoare 
la 30 de zile de la publicarea
sa în Monitorul Oficial.

[Sursa: Monitorul Oficial al

României nr. 586 din 6 august

2014]

De reţinut 

Principalele modificări 
aduse Legii 11/1991 vizează 
sfera practicilor considerate
neloiale şi nivelul 
sancţiunilor aplicate.  

Principalele modificări 
aduse Legii concurenţei 
vizează aspecte legate de 
competenţa Consiliului 
Concurenţei şi posibilitatea 
acestuia de a prioritiza
cazurile în funcţie de 
potenţialul efect asupra 
concurenţei efective, de 
interesul general al
consumatorilor sau de
importanţa strategică a 
sectorului economic vizat.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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